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Gera klárt fyrir nýtt kvótaár

Núna er stutt í nýtt kvótaár
og allir sem stunda sjó og hafa
verið í sumarfríi vita hvað það
þýðir. Strákarnir í áhöfninni á
Sveinbirni Jakobssyni voru ekki
neinir eftirbátar þar er ljós
myndari var á kæjanum og smellti
mynd af þeim. Voru þeir í óða

önn að taka snurvoðina um borð
ásamt körum og ís. Var ekki annað
að heyra en mönnum hlakkaði
til að hefja nýtt kvóta ár og ekki
skemmir verðið fyrir en verðið
á 8+ fiski var yfir 700 krónum
daginn áður.
þa

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður

Öflugar
fótboltastelpur
Nóg hefur verið að gera í
fótboltanum líkt og önnur
sumur og fótboltamótin haldin
víðsvegar um land. Stelpurnar
í Snæfellsnessamstarfinu stóðu
sig virkilega vel í sumar og fékk
íþróttahúsið í Ólafsvík tvo bikara
til geymslu eftir sumarið. Annan
bikarinn hlutu stelpurnar í 6.
flokk eftir að hafa endað í 1. sæti
á símamótinu og hinn bikarinn
fengu stelpurnar í 5. flokk á TM
mótinu í Vestmannaeyjum. Það
er greinilegt að við búum að
upprennandi fótboltastjörnum
á nesinu og spennandi verður að
fylgjast með þeim í framtíðinni.
sj

Góð aðsókn í hvalaskoðun hjá Láka Tours
Í allt sumar hefur báturinn Íris
verið áberandi þegar hann siglir
út úr höfninni í Ólafsvík með
troðfullt stefnið af spenntum
ferðamönnum. Láki tours standa
fyrir eftirsóknarverðum hvala
skoðunarferðum frá Ólafsvíkur
höfn frá febrúar og fram í október
ár hvert. Í samtali við Gísla
Ólafsson, eiganda Láka tours,
segir hann að sumarið sé búið
að vera mjög gott, mikið er um
ferðamenn en það eru aðallega
erlendir ferðamenn sem sækja
hvalaskoðunina. Aðsóknin í ár
er mun betri en í fyrra en þar
þarf að taka inn í reikninginn að
lítið var um erlenda ferðamenn í
fyrra vegna takmarkanna á landa
mærum. Það er ekki einungis
aðsóknin sem er góð því sumarið
í ár hefur einnig verið nokkuð

gott til hvalaskoðunar, þó að
sólin hafi ekki alltaf látið sjá

sig hefur viðrað vel til siglinga
og hvalirnir hafa verið duglegir
að kíkja upp á yfirborðið svo að
spenntir ferðamenn fara sáttir frá
borði. Hér á svæðinu er mest að
sjá af búrhval og háhyrningum en
einnig koma fyrir sjónir hrefnur,
hnúfubakar og grindhvalir og
núna seinnipart sumars er einmitt
sá tími sem hægt er að sjá til þeirra.

Aðspurður segir Gísli bjartsýn á
framhaldið í haust, mikið sé um
bókanir og einhverjar ferðir nú
þegar orðnar fullar.
Meðfylgjandi mynd af háhyrn
ingum tók Sara Rodríguez leið
sögumaður hjá Láka tours í hvala
skoðunarferð fyrirtækisins frá
Ólafsvík fyrr í mánuðinum.
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Aflafréttir
Það var frekar rólegt yfir
höfnum Snæfellsbæjar dagana
23. til 29. ágúst enda ekki
komið nýtt kvótaár. Einhverjir
bátar eru þó byrjaðir og fjölgar
þessa dagana. Alls komu á land
í höfnum Snæfellbæjar þessa
daga 243 tonn í 11 löndunum. Í
Rifshöfn var landað 203 tonnum
í 9 löndunum, í Ólafsvík var
landað 40 tonnum í 2 löndunum
en engar landanir voru á
Arnarstapa þessa daga. Fjórir
dragnótabátar lönduðu Esjar
SH 50 tonnum í 3, Guðmundur
Jensson SH 34 tonnum í 3,
Saxhamar SH 27 tonnum í 1 og
Rifsari SH 25 tonnum í 1 löndun.
Tveir af litlu línubátunum
lönduðu Arney HU 9 tonnum

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og dreift
á hvert heimili í Snæfellsbæ og Grundarfirði,

Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík
355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

Blaðið kemur út vikulega.

436 1617

í 2 og Brynja SH 6 tonnum í 2
löndunum. Tjaldur SH var sá
eini af stóru línubátunum sem
landaði og landaði hann 91
tonni í 2 löndunum.
Í Grundarfirði komu á land alls
661 tonn í 12 löndunum þessa
dömu daga. Kap II VE landaði
24 tonnum í 1 löndun en hann
er á grálúðuveiðum. Átta bátar á
botnvörpu lönduðu þessa daga.
Farsæll SH landaði 133 tonnum
í 2, Vörður ÞH 105 tonnum í 2,
Sigurborg SH 92 tonnum í 1,
Áskell ÞH 75 tonnum í 2, Akurey
AK 71 tonni í 1, Steinunn SF 58
tonnum í 1, Runólfur SH 57
tonnum í 1 og Hringur SH 46
tonnum í 1 löndun.
þa

Til staðar fyrir þig
Þú færð persónulega þjónustu og ráðgjöf í 22 útibúum
og þjónustuskrifstofum Sjóvá um land allt.

Endurbætur á Arnarstapa

Framkvæmdir og endurbætur
eru áberandi á nesinu öllu um
þessar mundir og er Arnarstapi
þar ekki undanskilinn. Nú er
unnið að síðustu skrefunum
við endurbætur á vatnsveitu á
Arnarstapa. Árið 2019 hófust
framkvæmdir við nýtt vatnsból,
síðasta sumar var svo hafist handa
við lagningu á nýrri aðveituæð að
Arnarstapa og nú í sumar heldur
verkið áfram með lagningu á
þriggja kílómetra langri vatnslögn.
Þessi nýja vatnslögn mun tengjast

nýja vatnsbólinu sem mun færa
svæðinu aukinn vatnsþrýsting.
Gert er ráð fyrir að lagningu nýju
vatnslagnarinnar ljúki nú í haust
og stefnt er að því að skömmu
síðar verði vatnslögnin tengd
inn á núverandi dreifikerfi um
Arnarstapa.
Seinna í haust hefjast svo fram
kvæmdir við aðkomu og skipu
lag umhverfis styttuna af Bárði
Snæfellsás og er það fyrsti áfangi
í heildaruppbyggingu ferða
mannastaðar á Arnarstapa. Fyrr
á þessu ári hlaut Snæfellsbær

styrk frá Framkvæmdarsjóði
ferðamannastaða til verksins en
horft er til þess að bæta öryggi
ferðamanna á svæðinu auk þess
að vernda náttúru á viðkvæmu
svæði til framtíðar með því
að bæta umferðarstýringu á
svæðinu, fjölga bílastæðum og
leggja göngustíga. Planið er að
laga og snyrta umhverfið við

styttuna af Bárði með hellulögn,
leggja hellulagðan göngustíg að
bílastæðinu og útbúa dvalarsvæði
með leiktækjum og bekkjum við
umræddan göngustíg. B. Vigfús
son munu sjá um framkvæmdina
og gert er ráð fyrir að verkinu
verði lokið fyrir áramót.
sj

Gjafir til Tónlistarskóla

Foreldrafélag tónlistarskóla
Snæfellsbæjar gaf tónlistarskóla
num á dögunum veglega gjöf.
Tónlistarskólinn heldur tvenna
tónleika á ári hverju og að öllu
eðlilegu sér foreldrafélag tón
listarskólans um veitingasölu.
Ágóðann af veitingasölunni nýtir
foreldrafélagið svo í að styrkja
skólann með gjöfum en sömuleiðis
hefur ágóðinn farið í að gera

nemendum skólans dagamun.
Fyrir hönd foreldrafélagsins
afhenti Guðrún Anna Oddsdóttir,
formaður félagsins, Valentinu
Kay, skólastjóra tónlistarskólans,
píanóskemil, þrjá gítara og þrjá
fótaskemla. Þessar gjafir eiga
eftir að nýtast tónlistarskólanum
vel og nemendur skólans njóta
góðs af.
sj

HAUSTVÖRUR
KOMNAR Í HÚS
Regn- og kuldafatnaður m.a. frá
Didriksons, 66°N, Viking, XTM og Elka

Opið alla virka daga kl. 08 - 18
Opið á laugardögum kl. 10 - 14
Við erum á Facebook og Instagram
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Grettir og Pétur mikli dýpka í Rifshöfn
Þessa dagana er dýpkun í
Rifshöfn á lokametrunum og er
dýpkunnarskipið Dísa farin til
annara starfa. Grettir og Pétur
mikli eru að leggja lokahönd
á verkið en áætlað er að tekið
verði með prammanum á milli
5000-5500 rúmetrar sem eru
þannig; 1200 rúmmetrar upp
með stálþilinu og fer það í sjö
metra dýpt, 3500 rúmmetrar
verða teknir í beygunni þar sem
farið er uppí svokallaða sveit og
svo eru 300-800 rúmmetrar sem
teknir eru þar sem Dísa gat ekki
tekið. Í framhaldinu verður gerð

loka mæling og þá kemur í ljós
hvort það þarf að gera einhverjar
lagfæringar.		 þa

Við bjóðum upp á
alhliða bílaviðgerðir,
dekkjaskipti og smurþjónustu.
Tímapantanir í síma 436-1111

Héraðssaga Snæfellsness?
Að margra mati er Eyrbyggja
- Saga Þórsnesinga, Eyrbyggja
og Álftfirðinga ein af merkustu
Íslendingasögunum en jafnframt
hin eiginlega héraðssaga Snæfells
ness.
Fyrr á þessu ári var stofnað félag
í Helgafellssveit um Eyrbyggju
sögu. Markmiðið er að koma
upp setri á Skildi í Helgafellssveit
þar sem stefnt er á að setja upp
sýningu byggða á sögunni. Ýmsar
hugmyndir hafa komið fram m.a.
að standa að viðburðum, setja
upp veitingaaðstöðu og fræði
mannsíbúð. Fyrsta mál á dagskrá
félagsins var þó að kynnast
sögunni vel og var af því tilefni
bryddað upp á göngur á söguslóð
Eyrbyggju með Minjaverði
Vesturlands og áhuga
s ömum
félögum í Eyrbyggjasögufélaginu.
Síðasta gangan í bili er sunnu
daginn 5. september í Álftafirði.
Nauðsynlegt þótti einnig að
kryfja söguna til mergjar með
sveitungum og fræðaheiminum
og var Torfi Tulinius prófessor
í mið
a ldabókmenntum við
Háskóla Íslands fenginn til liðs við
félagið í þeim tilgangi. Námskeið

um Eyrbyggju fer fram á Skildi
í Helgafellssveit þar sem sagan
verður rædd fram og til baka og
brugðið upp ljósi á sögupersónur,
sögusvið og öruggt að mikið
verður spökulerað á þessu
námskeiði sem stendur yfir í rúma
viku. Er þess vænst að námskeiðið
og umræður sem skapast verði
fóður fyrir stefnumörkun og

Matráður óskast.
Dvalar og hjúkrunarheimilið Fellaskjól Grundarfirði
óskar eftir matráð í 50 % starf.
Starfið felst í að matreiða venjulegan heimilismat,
smá bakstur og þrif.
Starfið er laust.
Nánari upplýsingar veitir Patricia eða Anna Júlía
í síma 4386677 eða fellaskjol@simnet.is

markmið Eyrbyggjuseturs í fram
haldinu, en félagið hefur fundið
fyrir miklum áhuga á þeim hug
myndum sam að framan eru
nefndar. Setrið gæti svo vel orðið
hluti af söguhring Vesturlands
með Landnámssetri í Borgarnesi
og Vínlandssetri í Búðardal með
tilheyrandi nýsköpun, aukinni
breidd í ferðaþjónustu og nýjum
störfum á Snæfellsnesi.
Allir eru hjartanlega velkomnir
á námskeiðið á Skildi en verði er
mjög stillt í hóf, aðeins 15.000 kr.
Stefnt er á að halda námskeiðið,
skipt upp skv. þessari áætlun
(gæti þó komið til breytinga í
samráði við þátttakendur)

Laugardagur 4.september
10:00-12:00 og 14:00-15:30
Sunnudagur 5. september
14:00-15:00 ganga með
leiðbeinanda í Álftarfirði
Þriðjudagur 7. september kl.
20:00-22:00
Fimmtudagur 9. september
kl. 20:00-22:00
Laugardagur 11. september
10:00-12:00 og 14:00-15:30
Allar nánari upplýsingar um
námskeið og skráningu er að
finna á Facebook síðu Eyrbyggju.
Meðfylgjandi mynd úr göngu
síðastliðinn sunnudag tók Guð
rún Hauksdóttir.

Mﬂ. U.M.F. Reynis þakkar stuðninginn

Mynd: Alfons Finnsson

Sandbrún ehf.

EurostileT Bold
EurostileSCT Regular

Skarðsvík ehf.

Hraðbúðin
Hellissandi

FISKMARKAÐUR
SNÆFELLSBÆJAR

Uppskeruhátíð Reynis
Fótboltasumarið hjá Reyni
Hellissandi er komið að lokum
og hélt liðið uppskeruhátíð
síðastliðna helgi. Liðið lenti
í 6. sæti í 4. deild karla C riðli
en þetta var fyrsta sumarið sem
Reynir Hellissandi spilar síðan
1996. Ungmennafélagsandinn
var við völd í leikjum Reynis í
sumar og fengu ungir sem aldnir
heimamenn færi á að spreyta sig
á vellinum með góðum árangri.
Á uppskeruhátið liðsins um
helgina fagnaði liðið saman
góðu tímabili og gerðu upp
sumarið. Líkt og gengur og

gerist á uppskeruhátíðum var
að sjálfsögðu veitt liðsmönnum
viðurkenningar eftir sumarið.
Liðsfélagarnir kusu meðal annars
um besta liðsfélagann, prúðasta
liðsfélagann, dýfu ársins og mark
ársins svo eitthvað sé nefnt.
Reynir er öflugt lið sem mun gera
góði hluti í framtíðinni og með
þeim baráttuhug sem var við völd
í sumar mun liðið ná langt. Það
verður skemmtilegt að fylgjast
með þeim að ári. Meðfylgjandi
eru myndir frá uppskeruhátíð
liðsins.

Helstu titlar
Besti liðsfélaginn - Ingvar Freyr Þorsteinsson
Prúðasti leikmaðurinn - Hreinn Ingi Halldórsson
Jaxl ársins - Atli Már Gunnarsson
Dýfa ársins - Aron Baldursson
Tonnatak ársins - Ólafur Helgi Ólafsson
Afsökun ársins - Eggert Sveinn Sigurðsson
Brave heart ársins - Benedikt Osterhammer
Mark ársins - Ingvar Freyr Þorsteinsson í heimaleiknum á móti KM
Gullskórinn - Heimir Þór Ásgeirsson - 9 mörk í 9 leikjum
Svissneski vasahnífurinn - Kjartan Hallgrímsson,
		
spilaði flestar stöður í sumar
Mestu framfarir - Hreinn Ingi Halldórsson
Mesti tuðarinn - Leó Örn Þrastarsson
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Hleypum lífi í
sjávarbyggðirnar!
Leyfum frjálsar handfæraveiðar.
Þær setja fiskastofna aldrei í hættu.
Stórátak í samgöngum.
Bættar samgöngur efla
atvinnulíf og auka hagvöxt.
Útrýmum fátækt.
Afnemum tekjuskerðingar
á elli- og örorkulífeyri.
Krefjumst réttlætis
fyrir alla í ríku landi.

Eyjólfur Ármannsson
Oddviti í Norðvesturkjördæmi

